
 

 

WZ-II.9612.9.19.2014.USoł                                 Gorzów Wlkp., dnia   (…) 2015 r. 

 

Pani  

(…) 

Dyrektor 

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W NOWEJ SOLI 

ul. Chałubińskiego 7 

67-100 Nowa Sól 

 

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000004037-W-08 

 

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. 

Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w dniach 16 grudnia 2014 r. oraz 22 stycznia 2015 r. przeprowadzili 

planową kontrolę problemową w prowadzonych przez WIELOSPECJALISTYCZNY  

SZPITAL  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ 

SOLI  przedsiębiorstwach:  

1)Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7. 

2) Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli, w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 1. 

  Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym Państwu            

w dniu (…) (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO), który został podpisany. Pismem, znak: 

DA-072-7/15 z dnia 10 marca 2015 r., data wpływu (…) zgłoszono uwagi dot. protokołu oraz 

informację o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. 

  W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Zespół kontrolny stwierdził  następujące 

nieprawidłowości: 

1. Podmiot leczniczy nie złożył wniosku o wpis zmian dot. zmiany adresu komórki 

organizacyjnej 045 Poradnia Neurologiczna - art. 107 ustawy o działalności leczniczej. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



2. Podmiot leczniczy nie usunął w terminach wyznaczonych w programie dostosowania 

wszystkich niezgodności w niektórych komórkach organizacyjnych ( w Pracowni 

Endoskopowej, w II kondygnacji Oddziału Kardiologii, w Oddziale Noworodków,             

w gipsowni  Poradni Ortopedycznej ). 

3. Polisa oc zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do 

rejestru po ustawowym terminie (do dnia 7 stycznia 2012r.) -art. 212 ust. 1 ustawy           

o działalności leczniczej. 

4. Polisa oc zawarta na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz  od 01.01.2014r. do 

31.12.2014r. zostały dostarczone do rejestru po ustawowym terminie 7 dni -art. 25 ust. 

3 ustawy o działalności leczniczej . 

5. Na stronie internetowej podmiotu leczniczego i w Biuletynie Informacji Publicznej nie 

podano do wiadomości pacjentów wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji 

medycznej, wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta dłużej niż 72 godziny 

od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok, wysokości opłat za 

świadczenia zdrowotne które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą 

odpłatnością – art. 24 ust.2 ustawy o działalności leczniczej. 

   Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu 

leczniczego. 

   W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto czynności w celu ich 

usunięcia. W dniu (…) złożono odpowiedni wniosek do rejestru dot. zmiany adresu komórki 

organizacyjnej 045 Poradnia Neurologiczna (wpisano zmiany do rejestru w dniu 03 kwietnia 

2015 r.).  

 Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania 

dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne. 

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

 Ponadto, pouczam Panią o obowiązku przekazywania dokumentów ubezpieczenia oc 

do organu rejestrowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy (wraz z wnioskiem o wpis 

zmian), zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 oraz art.25 ust.3 w/w ustawy o działalności leczniczej.      

W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego powinny figurować kolejne zawarte polisy oc na 

zasadzie ciągłości okresów ubezpieczenia. 

 Jednocześnie  przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy o działalności 

leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi 

prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia 

ich powstania pod rygorem sankcji. 

       

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 782) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


